
TIÊU CHÍ ĐVT NỘI DUNG

I TỔNG QUAN KCN La Sơn
a. Địa chỉ Xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc
b. Điện thoại 54,3951125
c. Fax 54,3951125
d. Email bqlckcn@thuathienhue.gov.vn

e. Website www.iz.thuathienhue.gov.vn

f. Tổng diện tích (ha)

THÔNG TIN KCN LA SƠN
Địa phương: Thừa Thiên Huế

Cơ sở dữ liệu chi tiết các Khu công nghiệp, Khu Kinh tế, Khu công nghệ cao

f. Tổng diện tích (ha)
 - Diện tích quy hoạch 300
 - Diện tích để cho thuê 180
 - Diện tích đã cho thuê 13
 - Diện tích còn lại 167

g.  Tỷ lệ lấp đầy (%) 7,2%
h. Chủ đầu tư Chưa có

Vị trí địa lý

1.1 Địa điểm

Nằm sát tỉnh lộ 14B nối huyện Nam Đông với
Quốc lộ 1A, cách Quốc lộ 1A khoảng 2km, cách
ga Truồi khoảng 4km, cách sân bay Quốc tế Phú
Bài 9km, cách cảng biển Chân Mây 30km, cách
cảng biển Thuận An 25km.

III CƠ SỞ HẠ TẦNG
1 Bên ngoài KKT, KCN, KCNC

1.1 Giao thông1.1 Giao thông

 - Đường bộ (Quốc lộ, Tỉnh lộ) Km Nằm gần tuyến quốc lộ 1A, nằm trên tỉnh lộ 14B

 - Đường sắt (cách nhà ga bao xa) Km Cách ga Huế 24 km

 - Đường biển (cách cảng biển bao xa) Km
Cách cảng biển Chân Mây 30 km về phía Nam,
cách cảng biển Thuận An 25km

 - Đường hàng không (cách sân bay bao xa) Km Cách sân bay quốc tế Phú Bài 9km
2 Bên trong KKT, KCN, KCNC

2.1 Giao thông nội bộ
 - Trục chính Km 3,46
 - Trục nội bộ Km 24,4

2.2 Hệ thống cấp điện Đã có đường dây 35kV dẫn từ trạm 110/35kV
2.3 Hệ thống cấp nước m3/ngày đêm 4800
2.4 Hệ thống thoát nước Km 27,4

3 Giá cho thuê hạ tầng và cước phí dịch vụ (chưa VAT)

3.1 Thuê mặt bằng KCN, CNTT, CNC  USD/m2/50năm
Giá thuê đất chưa đầu tư hạ tầng: 665
đồng/m2/năm3.1 Thuê mặt bằng KCN, CNTT, CNC  USD/m2/50năm
Giá thuê đất chưa đầu tư hạ tầng: 665
đồng/m2/năm

3.3 Xây dựng dân dụng  USD/m2 125 đến 200 USD/m2
3.4 Xây dựng dân dụng cao tầng  USD/m2 150 đến 250 USD/m2
3.5 Điện sản xuất  vnđ/kwh 1278
3.7 Nước sản xuất  vnđ/m3 7250

V VỐN ĐẦU TƯ VÀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1 Số lượng và danh mục dự án đầu tư DA 2

1.1 Dự án có vốn đầu tư trong nước DA 2
Trong đó, Dự án các ngành CN, CNTT, Công nghệ cao DA 0

1.2 Dự án có vốn đầu tư nước ngoài DA 0
2 Tổng vốn đầu tư 377,2

2.1 Tổng vốn đầu tư trong nước Tỷ đồng 377,2
VI THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ

1 Ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên

Xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, các nhà
máy sản xuất chế biến công nghiệp thuộc các lĩnh
vực: chế biến lâm sản, nông sản, sản xuất vật liệu
xây dựng, chế biến khoáng sản; công nghiệp cơ
khí chế tạo; công nghiệp gia công, in ấn bao bì;
sản xuất cơ khí; điện tử; may mặc…

1 Ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên

Xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, các nhà
máy sản xuất chế biến công nghiệp thuộc các lĩnh
vực: chế biến lâm sản, nông sản, sản xuất vật liệu
xây dựng, chế biến khoáng sản; công nghiệp cơ
khí chế tạo; công nghiệp gia công, in ấn bao bì;
sản xuất cơ khí; điện tử; may mặc…

2 Danh mục dự án gọi vốn đầu tư hiện tại Danh mục đính kèm
3 Hướng dẫn đầu tư

3.1 Thủ tục đầu tư "Một cửa tại chỗ"
3.2 Cơ quan hướng dẫn đầu tư Ban Quản lý các KCN Thừa Thiên Huế

Văn bản Quyết định số 1337/2009/QĐ-UBND ngày
07/7/2009 của UBND tỉnh4 Chính sách ưu đãi đầu tư
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